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NOVIČKE SOS
OBČINA ŠKOCJAN NOVA ČLANICA SOS
Z velikim veseljem vas obveščamo, da se je družina Skupnosti občin Slovenije ponovno
razširila. Pristopila je namreč Občina Škocjan.
Občina Škocjan, ki jo vodi župan Jože Kapler, se po svoji površini
uvršča sicer med manjše slovenske občine, a je kljub temu zanimiva in
privlačna v vseh pogledih. Razgibana gričevja z vinskimi goricami in
doline na stiku Krškega gričevja in krške ravnine, žuboreči potoki,
botanične posebnosti ter slikovite vasi vse tja do reke Krke nudijo
številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Življenje v
občini je v veliki meri povezano z Raduljo in Čolniščkom ter njunimi
pritoki. V njunih rodovitnih dolinah so korenine pognale kmetije in manjše domačije, ki so z
zaslužkom v industriji in drugih dejavnostih postale sodobno urejene in opremljene
domačije. Tradicija mlinarstva je zamrla, mlinska kolesa se danes vrtijo le še turistične
obiske. V gospodarstvu občine sta poleg dobro razvite obrtne dejavnosti za zaposlovanje
pomembni predvsem podjetji Bramac in IGM Strešnik, ki proizvajata kakovostno strešno
kritino. V Škocjanu je tudi osnovna šola s podružnico na Bučki, vrtec z enoto na Bučki,
osnovno zdravstveno in zobozdravstveno varstvo, lekarna, pošta, banka, pekarna, trgovine,
gostinski objekti in druga storitvena obrt. Razvoj občine usmerjajo različne politične stranke,
aktivna so številna društva, tako turistična, športna in druga, kot tudi skupine, ki delujejo
pod okriljem posameznih kulturnih društev.

DZ STALIŠČA K PREDLOGU O DEJAVNOSTI SPLOŠNEGA POMENA
V prvi obravnavi v DZ je predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena. Na
poslanke in poslance smo naslovili stališča občin. Občine članice skupnosti večinsko
ugotavljajo, da je nov zakon na področju sedaj obstoječih zavodov potreben, ob tem pa smo
tudi prepričani, da si je za tak sistemski zakon potrebno vzeti dovolj časa in ga resno
preveriti pri vseh za področje zainteresiranih strani. V skupnosti sicer ocenjujemo, da
predlog zakona prinaša nekaj pomembnih sprememb, vendar med drugim tudi številne
takšne, ki bi, če bi se bile sprejete negativno odrazile na delovanje tako zavodov kot lokalnih
skupnosti. V uvodnih straneh k predlogu zakona je mogoče zaslediti trditev, da uveljavitev
tega zakona ne bo imela finančnih posledic za državni proračuna ali druga javna sredstva. V
skupnosti ocenjujemo, da bo zakon imel finančne posledice za lokalne skupnosti, saj bo dvig
cen javnih storitev (do česar bo nujno prišlo zaradi vzpostavitve normativov za oblikovanje
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cen, ki bodo realneje vključevale vse stroške povezane z delovanjem nekega zavoda)
povzročil povečanje sredstev za zavode. (jt)

EVALVACIJA ZIMSKIH POČTNIC
Sestanek delovne skupine za evalvacijo enotnih zimskih počitnic je potekal 3.5.2011 v
prostorih MŠŠ. Člani delovne skupine so se strinjali, da se v skladu z nalogo delovne
skupine ministru za šolstvo dr. Igorju Lukšiču posredujejo naslednji podatki, na podlagi
katerih bo minister sprejel odločitev o enotnem oziroma neenotnem terminu zimskih šolskih
počitnic in sicer: podatki SURS o prihodih in prenočitvah turistov v februarju 2011 v
primerjavi s podatki iz tega meseca v letu 2010 ter podatki Združenja slovenskih žičničarjev
o številu obiskovalcev na slovenskih smučiščih v mesecih februarju, marcu in v času zimskih
počitnic za obdobje 2006 do 2011.
Podatki SURS kažejo na dvoodstotni padec prenočitev domačih gostov v februarju 2011 v
primerjavi s februarjem 2010, podatki združenja žičničarjev kažejo na štirinajstodstotni
padec števila smučarjev (na dan) v februarju 2011 v primerjavi s februarjem preteklega leta.
Člani delovne skupine so na podlagi zbranih podatkov podali predlog, da se ministru
predlaga en teden zimskih počitnic v dveh različnih terminih, kot je to veljajo pred
spremembo pravilnikov, ki so uvedli enotni termin zimskih šolskih počitnic. Menijo namreč,
da je imel enoten termin zimskih šolskih počitnic negativen vpliv na obisk turistov. Prav
tako je članom DS blizu predlog Turistično gostinske zbornice, ki predlagajo, da se 27. člen
predloga novele Zakona o osnovni šoli, ki določa enoten termin zimskih šolskih počitnic
spremeni in predlaga, da zimske počitnice trajajo en teden v februarju in se razporedijo v
treh različnih terminih za vzhodno, osrednjo in zahodno Slovenijo. Člani delovne skupine so
izrazili nestrinjanje v zvezi s časovnico za spremembo pravilnikov (60 dni) oziroma
časovnico sprejema novele Zakona o osnovni šoli, saj bodo zimske počitnice tudi v letu 2012
še vedno potekale v enotnem terminu. (jt)

UVELJAVLJANJE ZAŠČITNE KLAVZULE V ZVEZI S TRGOM
NEPREMIČNIN NA PRIMORSKEM
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 22. redni seji obravnavalo Deklaracijo
občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin ter sprejelo sklepe, ki jih
je posredovalo Vladi RS.
S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli odgovor, v katerem so nas obvestili, da je
Vlada Republike Slovenije
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medresorske delovne skupine za preučitev možnosti za uveljavitev 37. člena Akta o pogojih
pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike
Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija. Medresorska
delovna skupina je dobila nalogo, da obravnava trenutno stanje na področju prometa z
nepremičninami na območju Krasa in preuči možnosti za uveljavitev 37. člena Akta o
pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije,
Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike
Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija
ter možnosti za uveljavitev druge, nediskriminatorne, zakonodaje, ukrepov in nadzornih
mehanizmov za zaščito trga z nepremičninami na območju Krasa in drugih relevantnih
obmejnih območjih. Medresorska delovna skupina je pridobila ustrezne informacije iz javnih
evidenc in drugih virov ter se seznanila tudi z vsebino deklaracije Primorskih občin za
uveljavljanje zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin na Primorskem. Poročilo je bilo
zaključeno 7. aprila 2011. (jt)

PREGLEDNIK SOS
PREGLEDNIK ZA MESEC APRIL
Preglednik SOS z zakonodajnimi novostmi in predlogi predpisov za mesec april, lahko
najdete na tem mestu. (sp)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV
Čistopis Kodeksa etike javnih uslužbencev je dosegljiv na tem mestu.

PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH
V medresorsko obravnavo smo prejeli Predlog Zakona o javnih financah. Vljudno vas
prosimo,

da

nam

morebitne

pripombe,

predloge

in

stališča

posredujete

na

jasmina@skupnostobcin.si do petka, 20. maja 2011.

OSNUTEK PRAVILNIKA O OCENJEVANJU SESTAVE MEŠANIH
KOMUNALNIH ODPADKOV S SORTIRNO ANALIZO
Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je osnutek Pravilnika o ocenjevanju sestave
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mešanih komunalnih odpadkov s sortirno analizo. Vljudno vas prosimo, da predlog
proučite,

morebitne

pripombe,

predloge

in

stališča

pa

nam

posredujte

na

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 20.5.2011.

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O
PLAČILIH ZA UKREPE OSI 2
V delo Vlade RS je predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za
ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007‐2013 v letih
2010‐2013. Besedilo predloga uredbe in mnenja ministrstev najdete na tej povezavi (spletišče
Vlade RS). Morebitne pripombe, stališča in predloge nam prosimo posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU VEČSTANOVANJSKIH STAVB
Na spletni strani MOP je objavljen predlog Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb. Pripombe, stališča in predloge nam
posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do 17. maja 2011.

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO
VARSTVENIH PREJEMKIH
Na spletni strani MDDSZ je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
socialnovarstvenih prejemkih. Pripombe, stališča in predloge nam posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

OSNUTEK PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O DODELJEVANJU NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Na spletni strani MOP je objavljen Osnutek pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Pripombe, predloge in stališča nam
posredujte do četrtka, 12. maja 2011 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
VESTNIK KPK ŠTEV. 2
Komisija za preprečevanje korupcije je izdala novo številko Vestnika KPK, ki je dosegljiv
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tukaj.

SVETOVANJE SOS
OCENJEVANJE JU
Zaposlenim, ki so v prejšnjem koledarskem letu delali manj kot 6 mesecev je potrebno
presoditi, ali se glede na opravljene delovne naloge javnemu uslužbencu sploh lahko določi
oceno ali ne. Slednje presodi predstojnik. (jt)

SORAZMERNI DEL LETNEGA DOPUSTA IN REGRESA
Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega
delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev (161. člen ZDR). To določbo je
treba razumeti v tem smislu, da ko delavec enkrat izpolni pogoj šestmesečnega
nepretrganega delovnega razmerja, pridobi na začetku vsakega koledarskega leta pravico
do celotnega letnega dopusta pri istem delodajalcu in ni potrebna izpolnitev tega pogoja
vsako leto sproti. Uslužbenec ima pravico do izrabe 1/12 letnega dopusta za vsak mesec
dela v posameznem koledarskem letu (162. člen ZDR): če v koledarskem letu, v katerem je
sklenil delovno razmerje, ni pridobil pravice do celotnega letnega dopusta; če mu preneha
delovno razmerje pred potekom roka, po katerem bi pridobil pravico do celotnega letnega
dopusta; če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem. Če
uslužbencu torej delovno razmerje preneha pred 1. julijem tekočega koledarskega leta, ima
pravico do izrabe 1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela. Regres je vezan na izrabo letnega
dopusta, tako mu v tem primeru pripada tudi sorazmerni del regresa. Vaš delavec ima v
tem primeru torej pravico izrabe sorazmernega dela dopusta in pravico do sorazmernega
regresa. (jt)

NOVO IMENOVANJE DIREKTORJEV OBČINSKIH UPRAV
Na sekretariatu smo pripravili pravne podlage za novo imenovanje direktorjev občinskih
uprav in za ponovna imenovanja. K pravnim podlagam smo pripravili tudi paket vzorcev
individualnih aktov. Paket je na voljo na info@skupnostobcin.si. (jt, sp)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
10.5. / 2. LETNA SKUPŠČINA TOKRAT VOLILNA
2. redna letna skupščina SOS, bo potekala v torek, 10. maja 2011, s pričetkom ob 10.00. uri v
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prostorih Austria Trend hotela, Dunajska 154, Ljubljana. Na drugi letni skupščini SOS bodo
župani izvolili predsednike in člane predsedstva SOS. Vabilo in prijavnica.

11.5. / SESTANEK O SPREMEMBAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
Veterinarska uprava RS (VURS) pripravlja spremembe Zakona o zaščiti živali. SOS je že
posredovala nekaj pobud s strani občin, v katerih nam sporočate svoja opažanja in predloge
za izboljšanje sistema delovanja zavetišč in skrbi za zapuščene živali. O izhodiščih, ki
izhajajo iz poslanih pripomb, bo tekla beseda na sestanku, ki bo potekal v sredo, 11.5.2011
ob 10 uri v sejni sobi VURS. Sestanka se bo udeležila predstavnica SOS.

12.5. / 1. SEJA USMERJEVALNE SKUPINE MREŽE ZA PODEŽELJE
1. seja Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje bo v četrtek, 12. 5. 2011. Zbor udeležencev
je ob 12. uri pri Plečnikovi Cerkvi sv. Mihaela v Črni vasi na Ljubljanskem barju.

13.5. / POSVET SOS ‐ PRIPRAVA OBČINSKIH PREDPISOV
Skupnost

občin

Slovenije

organizira

delovni

posvet

PRIPRAVA

OBČINSKIH

PREDPISOV‐ Splošni in interni akti občine. Delovni posvet bo potekal v petek, 13.5.2011 s
pričetkom ob 10.00 uri v prostorih knjižnice Domžale (Cesta talcev 4, 1230 Domžale).
Vabilo in prijavnica.
V okviru delovnega posveta boste podrobneje seznanjeni z Resolucijo o normativni
dejavnosti in pravili nomotehnike. Še posebna pozornost pa bo namenjena izvršilnim
predpisom organov lokalne skupnosti, postopkom sprejemanja občinskih splošnih aktov, na
konkretnih primerih pa bodo predstavljeni tudi splošni in interni akti občine. Delovni
posvet bo predvidoma potekal do 13.00 ure.

NOVICE DRUGIH
PREBIVALSTVO SLOVENIJE V TEM LETU VEČJE
Na prvi dan letošnjega leta je imela Slovenija 2.050.189 prebivalcev. To je 0,2 % več kot pred
letom dni. Manjše le število moških s tujim državljanstvom. Med državljani Slovenije se je v
letu 2010 povečalo tako število moških kot število žensk. Pri tujih državljanih med prebivalci
Slovenije pa je bilo nekoliko drugače: število moških se je zmanjšalo za 2,4 %, medtem ko se
je število žensk povečalo, in sicer za 8,5 %. Skupaj se je število tujcev povečalo za 430 oseb ali
0,5 %. Skupaj so prebivalstvo Slovenije poleg državljanov Slovenije sestavljali še državljani
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136 tujih držav. Največ tujcev je bilo državljanov katere od držav, nastalih na območju
nekdanje Jugoslavije (87,7 %), državljanov drugih držav Evropske unije je bilo 6,5 %, drugih
pa 5,8 %. Tako kot leto dni prej je bil 1. januarja 2011 vsak 25. prebivalec Slovenije tuji
državljan. (vir: SURS)

AKTUALNI RAZPISI
DIGITALIZACIJA KINEMATOGRAFOV
S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli obvestilo, da je ministrstvo zagotovilo 250 000
EUR za digitalizacijo kinematografov. Razpis bo izvedel Slovenski filmski center, javna
agencija RS, ki je že pripravila predlog meril za dodelitev sredstev. Več o tem lahko
preberete tukaj.

RAZPIS NA PODROČJU SKUPNOSTNIH UMETNOSTI
Obveščamo vas, da je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti letos prvič objavil razpis za
področje »skupnostnih umetnosti«, na katerega se lahko prijavijo tudi lokalne skupnosti.
Razpis je odprt do 15. 5. 2011. Več o razpisu najdete na tej povezavi.

NABOR RAZPISOV
Aktualni razpisi so dosegljivi na tem mestu. Novo v tem tednu:
‐ Do 90% sofinanciranje energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in
izobraževanja
‐ Nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov. Prijavijo se lahko javne
knjižnice in raziskovalne organizacije
‐ Evropski razpisi so dosegljivi tukaj. (Vir: Tiko pro)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
JAVNI POZIV ‐ LIFE+ 2011
Namen: Poziv se nanaša na 3 prednostne teme oziroma aktivnosti:
‐ narava in biotska raznovrstnost (zaščita naravnih sistemov in prostoživečih rastlin in
živali);
‐
okoljska politika in upravljanje (naravni viri, odpadki, okolje in zdravje, hrup,
kemikalije, mestno okolje, vode, zrak, tla, podnebne spremembe) ;
‐ informiranje in obveščanje.
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Višina sofinanciranja:
1. LIFE+ Projekti za naravo in biotsko raznovrstnost ‐ delež finančne podpore Unije je največ 50
% upravičenih stroškov; pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz
direktiv o habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %.
2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje ‐ delež finančne podpore Unije je največ 50 %
upravičenih stroškov.
3. LIFE+ Informacije in obveščanje ‐ delež finančne podpore Unije je največ 50 % upravičenih
stroškov.
Za slovenske prijavitelje so predvidena sredstva v višini 5,4 mio EUR.
Rok za oddajo: do 18. julija 2011. Več info TUKAJ.

SREDSTVA ZA OŽJE KOPENSKO OBMOČJE
Ime razpisa: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena
ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011
Predmet javnega razpisa:

Javni razpis ureja sofinanciranje projektov, ki učinkovito

prispevajo k splošnemu cilju programa, t.j. “Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti
programskega območja” in specifičnim ciljem programa: “zagotoviti trajnostno teritorialno
integracijo; povečati konkurenčnost in razvoj na znanju temelječe družbe; izboljšati sisteme
komuniciranja ter socialno in kulturno sodelovanje, tudi z namenom, da bi odpravili
obstoječe ovire; izboljšati učinkovitost in uspešnost programa”. Sofinancirani projekti
morajo prispevati k uresničevanju ciljev predvidenih v sledečih prednostnih nalogah
Operativnega programa:
- prednostna naloga 1: “Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija”;
- prednostna naloga 2: “Konkurenčnost in na znanju temelječa družba”;
- prednostna naloga 3: “Socialna integracija”.
Upravičenci:
- prednostna naloga 1: javne organe, javne in javno‐zasebne konzorcije, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki
fakultet) in raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja,
regionalne razvojne agencije, inštitucije, ki upravljajo zavarovana območja, podjetja in
njihove konzorcije, gospodarske zbornice, strokovna združenja;
- prednostna naloga 2: javne organe, javne in javno‐zasebne konzorcije, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki
fakultet) in raziskovalne ustanove, znanstvene in tehnološke parke, centre za inovacije,
neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove
konzorcije, industrijske cone, gospodarske zbornice, strokovna združenja, ustanove za
strokovno usposabljanje;
- prednostna naloga 3: javne organe, javne in javno‐zasebne konzorcije, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki
fakultet) in raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja,
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regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove konzorcije, gospodarske zbornice, ustanove
za strokovno usposabljanje.
Upravičeni stroški:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Izdatki za delo zaposlenih,
Izdatki za delo zunanjih sodelavcev,
Izdatki za srečanja,
Izdatki za opremo,
Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin,
Izdatki za informiranje in obveščanje,
Pripravljalni izdatki,
Administrativni izdatki in ostali izdatki.

V okviru Operativnega programa so upravičeni do sofinanciranja projektni izdatki nastali v
obdobju med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2015. V okviru tega javnega razpisa so
upravičeni izdatki na ravni projekta, kot sledi:
a) pripravljalni izdatki nastali med 1. januarjem 2007 in dnem predložitve Prijavnice, v višini
največ do 5% skupnih upravičenih izdatkov, vendar ne več kot 20.000 EUR ter b) projektni
izdatki, ki niso vključeni v kategorijo “pripravljalni izdatki”, nastali med 23. aprilom 2010 in
dnem zaključka izvajanja projektnih aktivnosti.
Višina sofinanciranja: Programska sredstva sestoje iz namenskih sredstev Skupnosti iz
ESRR v višini največ do 85% javnih sredstev, največ do 15% sredstev pa se zagotavlja iz
nacionalnih javnih virov.
Trajanje projektov: Projekt lahko traja največ 30 mesecev od dneva sklenitve Pogodbe o
dotaciji sofinanciranja.
Rok za oddajo: 25. 05. 2011 do 16.00 ure, več info TUKAJ.

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM
Predmet poziva: dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine
prenesejo takoj po izvedbi projekta. Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2011 enak ali višji od 1,3 (to so Občina Ljubljana, Novo mesto,
Grosuplje, Domžale, Šempeter ‐ Vrtojba in Trzin), dodeljene le v primeru neizčrpanja posojil
s strani drugih občin. Te občine se lahko prijavijo le na četrti in hkrati zadnji rok.
Razpisana sredstva: 9.000.000,00 EUR, od tega:
- 8.500.000,00 EUR za financiranje projektov investicijske narave (v okviru tega tudi
stroške priprave inv. študij in projektov, če so sestavni del investicije) ‐ namen INV in
- 500.000,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij in projektov začetnih
investicij, v kolikor so to samostojni projekti ‐ namen ŠTU.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: za namen INV – investicijski projekti: lahko nastajajo po 01. 01. 2010. To
so:
- stroški nakupa zemljišč,
- gradnje in v okviru tega tudi gradbeni nadzor ter rekonstrukcije,
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nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 5
let) in
- v okviru tega tudi stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del
investicije.
Za namen ŠTU – študije: lahko nastajajo po 01. 01. 2011. Sem spadajo:
- stroški priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij ‐ strošek
investicijske in projektne dokumentacije (npr. DIIP – dokument identifikacije invest.
projektov, investicijski program, poslovni načrt, PGD – projekt za gradbeno
dovoljenje…).
Višina sofinanciranja: do 100% priznanih stroškov projekta (brez DDV).
Doba vračanja posojil: do 15 let. Rok za oddajo: 04. 03. 2011, 15. 04. 2011, 31. 05. 2011 in 09.
09. 2011, več info TUKAJ.
-

PAMETNA ENERGIJA 2011
Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
‐ energetska učinkovitost (energetsko učinkoviti izdelki, industrijska odličnost na
področju energije);
‐ novi in obnovljivi viri energije (proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije,
uporaba obnovljivih virov energije za gretje in hlajenje, biogoriva);
‐ energija v prometu (energetska učinkovitost prometa, okolju prijazna in energetsko
učinkovita vozila);
‐ integrirane pobude
Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštajn. Projektno
partnerstvo zahteva 3 partnerje iz 3 različnih držav.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, oprema,
drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 12. 05. 2011 do 17:00 TUKAJ.

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE ZA LETO 2010
Ime razpisa: III. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125‐Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in
agromelioracije za leto 2010.
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v
okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.
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Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški so: stroški izvedbe projekta ‐ stroški izvedbe komasacije in agromelioracije
(pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska
dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), splošni stroški ‐ splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20
odstotkov upravičenih stroškov projekta. Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne
zasnove ureditve komasacijskega območja, priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za
uvedbo komasacije in agromelioracije, priprava idejnih projektov, stroški, nastali v zvezi z
ustanavljanjem komasacijskega in melioracijskega odbora, stroški komasacijske komisije,
stroški, nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna komasacije oziroma
agromelioracije, opredeljenega v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične
dokumentacije, opredeljene v razpisni dokumentaciji, projektne in investicijske
dokumentacije, stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc, stroški
izvedbe javnega razpisa za izgradnjo oziroma izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnega mnenja
kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda o izvedenih
agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi izjave gradbenega nadzora
itd.
Višina sofinanciranja: Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 19. 11. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO 2010
Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
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odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI
Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko‐razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno‐zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Upravičeni stroški: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije
operacije za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,
gradbena dela, opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov
omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki
jo izvede pooblaščeni nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema
in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
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zavrnjeni. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00
ure. Več info TUKAJ.

PROGRAM KULTURA 2007‐2013
Cilj programa: prispevati k spodbujanju zavesti o evropskem državljanstvu s
pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega
evropskega kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti. Z
razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
- spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,
- spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.
Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
- projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,
- ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,
- posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50‐60 % upravičenih
stroškov.
Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007‐2013, dostopen
TUKAJ.

NAČRT PORABE
Povabilo k oddaji načrta porabe na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO ‐ 1).
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Skrajni rok za oddajo načrtov porabe je 30. 6. 2011. Več info TUKAJ.

NAJAVE
-

-

Ukrep 322 v okviru programa razvoja podeželja 2007‐2013 (april 2011)
Ukrep 323 v okviru programa razvoja podeželja 2007‐2013 (maj 2011)
6. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« (junij
2011)
Četrti razpis programa Srednja Evropa (junij 2011)
Četrti razpis programa Jugovzhodna Evropa (maj 2011)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
KOMISIJA IZBRALA ŠEST PROJEKTOV
Evropska komisija je na konferenci in razstavi FET 11 v Budimpešti izbrala šest
raziskovalnih projektov, ki se bodo potegovali za najvišji mesti na področju raziskav
prihodnjih in nastajajočih tehnologij (future and emerging technologies – FET). Vsak izmed
šestih projektov v ožjem izboru bo prejel približno 1,5 milijona EUR, da lahko izpopolni svoj
predlog v letu dni, po katerem bosta izbrana le dva izmed njih. Cilj teh vodilnih pobud so
tehnološki prodori na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki bodo
zmožni podati rešitve za največje izzive, s katerimi se spopada družba. Pobudi, ki bosta
Izbrani za dolgoročno financiranje, bosta potekali deset let. Vsaka bo prejela sredstva v
višini največ 100 milijonov EUR na leto. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

NOVA STRATEGIJA ZA ZAUSTAVITEV IZGUBE BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI
Komisija je predstavila novo strategijo za zaščito in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti
v naslednjem desetletju v Evropi. Strategija vključuje šest ciljev, ki obravnavajo glavne
dejavnike izgube biotske raznovrstnosti in bodo zmanjšali največje pritiske na naravo in
ekosistemske storitve v EU z utrditvijo ciljev biotske raznovrstnosti v ključnih sektorskih
politikah. Upoštevajo se tudi svetovni vidiki izgube biotske raznovrstnosti, kar zagotavlja,
da EU prispeva k boju proti izgubi biotske raznovrstnosti po vsem svetu. Strategija je v
skladu z obveznostmi, ki jih je EU prevzela lani v Nagoyi na Japonskem. Evropski komisar
za okolje Janez Potočnik je povedal: „Smo del biotske raznovrstnosti, vendar smo od nje
odvisni tudi prek naše hrane, sladke vode in čistega zraka ter stabilnega podnebja. Je naš
naravni kapital, ki ga prehitro zapravljamo. In vsi vemo, kaj se zgodi, če se prekomerno
zadolžimo. Vsi se moramo zavedati resnosti tega stanja in naše nesposobnosti v preteklosti,
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da bi rešili ta problem. Prišel je čas, ko moramo izredno povečati naša prizadevanja.
Prepričan sem, da nas bo ta novi večsektorski pristop usmeril na pravo pot za zaustavitev
izgube biotske raznovrstnosti do leta 2020.“ Več informacij o politiki EU glede biotske
raznovrstnosti

po

letu

2010

je

na

spletni

strani:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm. (Vir: obvestila za
javnost EU, jv)

S SKUPNIMI MOČMI ZA IZGRADNJO INTERNETA PRIHODNOSTI
Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je uvedla prvo stopnjo javno‐zasebnega
partnerstva za internet prihodnosti (FI‐PPP), vrednega 600 milijonov EUR. Partnerstvo bo
podprlo inovacije v Evropi ter podjetjem in vladam pomagalo razviti internetne rešitve, ki
bodo zmožne obdelovati eksponentno povečane spletne podatke. Do sedaj smo se srečevali
z internetom povezanih računalnikov (in povezanih ljudi), internet pa postaja vse bolj
mobilen in bo povezoval raznovrstne stroje in predmete. Obstoječi internet preprosto ni
zmožen obdelovanja prihodnjih tokov podatkov in zagotavljanja želene točnosti,
prilagodljivosti in varnosti. V okviru partnerstva bo preučenih osem področij, na katerih bi
ta podatkovna revolucija lahko spodbudila inovacije in nastanek novih delovnih mest v
panogah mobilnih tehnologij in programske opreme ter v storitvenem sektorju. Evropska
komisija bo javno‐zasebnemu partnerstvu v obdobju petih let zagotovila sredstva v višini
300 milijonov EUR, tem pa bodo enak delež dodale evropske raziskovalne organizacije, javni
sektor in industrija. Projekti, ki so se danes začeli izvajati, bodo prejeli skupno 90 milijonov
EUR sredstev EU, pri čemer bodo enak delež prispevali drugi projektni partnerji. Okrepitev
in osredotočenje raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih prizadevanj EU je ključni element
evropske digitalne agende (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). (Vir: obvestilo
za javnost EU, jv).

NA PLENARNEM ZASEDANJU OR O PRISELJEVANJU IN
GOSPODARSTVU
Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy bo v sredo, 11. maja, prvič odkar je bil
imenovan, nagovoril predstavnike lokalnih in regionalnih skupnosti. Predsednik želi
namreč z njimi razpravljati o najnovejših dogajanjih na področju usklajevanja ekonomskih
politik držav članic ter se tako odzvati na vztrajne zahteve OR, da je treba regije in mesta
bolje vključiti v prizadevanja za utrditev evropskega gospodarstva. Člani OR ne bodo
zamudili priložnosti, da mu zastavijo vprašanja o migracijskih tokovih iz južnega
Sredozemlja, s katerimi se soočajo številne lokalne skupnosti.
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Na majskem plenarnem zasedanju bodo sprejeli tudi tri mnenja, ki se osredotočajo na
reformo ene najpomembnejših politik EU – skupne kmetijske politike (SKP). Predlogi
Evropske komisije za novo SKP po letu 2013 bodo obravnavani v osnutku mnenja Luisa
Durnwalderja (IT), ki bo gradil na prejšnjih pozivih OR k pravičnejši in bolj uravnoteženi
SKP. Na vlogo kakovostnih proizvodov pri krepitvi položaja evropskih kmetov na
svetovnem prizorišču bo opozoril osnutek mnenja Renéja Souchona (FR), izzivi in
priložnosti, s katerimi se sooča mlekarstvo po predlagani reformi predpisov za trg mleka pa
bodo tema razprav na podlagi osnutka mnenja Emilie Müller (DE).
Več o plenarnem zasedanju Odbora regij, si lahko preberete tukaj. (vir: OR, MM)
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